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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10261 – USTC / CM Biomass Partners) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– United Shipping & Trading Company (”USTC”, Danmark) 

– CM Holding (”CM”, Danmark) 

– CM Biomass Partners (Danmark) 

USTC og CM overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over hele CM Biomass Partners. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– USTC: global risikohåndtering, terminal- og laste- og lossetjenester, speditørtjenester, bunkring, olje- og 

kjemikalietankskip samt IT. 

– CM: meglervirksomhet, shipping, logistikk, terminaler samt kontroll og sertifisering. CM har aksjemajoriteten i CM 

Biomass Partners. 

– CM Biomass Partners: leverer trepellets og andre biomasseprodukter, hovedsakelig til europeiske forsynings-

virksomheter og distributører. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 330 av 

17.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10261 – USTC / CM Biomass Partners 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/01 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10287 – Proximus/Besix/SL/i.Leco) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Proximus NV (”Proximus”, Belgia) 

– N.V. Besix S.A. (”Besix”, Belgia), som tilhører Besix-konsernet (Belgia) 

– Stefan Lodeweyckx (”SL”, Belgia) 

– i.Leco NV (”JV” eller ”i.Leco”, Belgia) 

Proximus, Besix og SL overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over i.Leco. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og påfølgende kapitalforhøyelse. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Proximus: faste og mobile elektroniske kommunikasjonstjenester og nettverk for privat- og forretningskunder i 

Belgia. 

– Besix: bygge- og anleggsarbeider, inkludert byggearbeid, entreprenørarbeid til sjøs, infrastruktur, miljøarbeider, 

idretts- og fritidsanlegg samt industrielle byggearbeider.  

– SL: en privatperson, for tiden administrerende direktør (CEO) for i.LECO. 

– i.Leco: utvikler og leverer programvare og energistyringsløsninger til sektoren for smarte bygg.  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 332 av 

18.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10287 – Proximus/Besix/SL/i.Leco 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/02 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10336 – PORR/Doka/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PORR AG (”PORR”, Østerrike), kontrollert i fellesskap av IGO Industries Group (Østerrike) og Strauss Group 

(Østerrike) 

– Doka GmbH (”Doka”, Østerrike), som tilhører Umdasch Group AG (Østerrike) 

– fellesforetaket (”JV”, Østerrike) 

PORR og Doka overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3  

nr. 4 over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PORR: leverandør av bygge- og anleggstjenester, særlig oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet, prosjekt-

utvikling, veibygging og energi/miljøteknikk. 

– Doka: produsent av forskaling og stillaser, slik som forskaling til bygninger, broer, tunneler, høyhus og infrastruktur-

prosjekter. 

– JV: et nystiftet fellesforetak som vil tilby en plattform for byggelogistikk, med mål å digitalisere og optimalisere 

bestillings-, leverings- og faktureringsprosesser i bygge- og anleggsbransjen. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 334 av 

20.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10336 – PORR/Doka/JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64 301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10377 – RAG-Stiftung / Open Grid Europe / H2UB) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– RAG Stiftung (”RAGS”, Tyskland) 

– Open Grid Europe GmbH (”OGE”, Tyskland), kontrollert av Vier Gas Holdings S.à.r.l. (Luxembourg)  

– H2UB GmbH (”H2UB”, Tyskland) 

RAGS og OGE overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over H2UB. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– RAGS: aktive verden over i finansiering av de varige forpliktelsene som gjenstår etter den tyske steinkullbransjen, 

samt oppkjøp og forvaltning av direkte og indirekte interesser i foretak i samsvar med dette målet, inkludert 

eierandeler i spesialkjemikalieforetaket Evonik Industries AG og boligbyggeselskapet Vivawest GmbH. 

– OGE: særlig aktive i Tyskland, blant annet i drift av et rørledningsnett for naturgass i Tyskland, samt i konsulent-

virksomhet i forbindelse med overgangen til hydrogen via evety GmbH, et felleskontrollert datterselskap.  

– H2UB: vil hovedsakelig være aktive i bedriftsrådgivning til nystartede foretak i hydrogenindustrien, samt 

organisering og styring av bedriftsarrangementer knyttet til hydrogen.  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 334 av 

20.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10377 – RAG-Stiftung / Open Grid Europe / H2UB 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64 301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10380 – Hg/TA/Insightsoftware) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. juli 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kommandittselskapene som omfatter Hg Saturn 2 og potensielle medinvestorer og som i hvert tilfelle forvaltes av Hg 

Pooled Management Limited, et datterselskap av HgCapital LLP (”Hg”, Det forente kongerike) 

– TA Associates Management, LP (”TA”, USA) 

– GS Topco, LP og dets datterselskaper (”Insightsoftware”, USA) 

Hg og TA overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Insightsoftware. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hg: spesialisert risikokapitalforetak som forvalter fond som hovedsakelig investerer i Europa. Gjennom sine 

datterselskaper forvalter Hg kapitalinvesteringer og tilbyr rådgivning og andre tjenester til en rekke deltakende 

selskaper, som private og offentlige pensjonsfond, forsikringsselskaper, donasjoner og stiftelser. 

– TA: risikokapitalforetak med fokus på bestemte sektorer innenfor teknologi, helsetjenester, finansielle tjenester, 

forbrukertjenester og forretningstjenester i Nord-Amerika, Europa og Asia. 

– Insightsoftware: leverandør av programvare til bedrifter, som tilbyr et utvalg av verktøy for finansiell rapportering 

som dekker en rekke behov i økonomiavdelingen. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 333 av 

19.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10380 – Hg/TA/Insightsoftware 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10381 – One Rock Capital / The Eastman Tire Additives business of  

Eastman Chemical Company) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– One Rock Capital Partners, LLC, (”ORC”, USA) 

– Eastman Tire Additives Business (”ETA”, Sveits). 

ORC overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele ETA.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ORC: investering i egenkapital innenfor en rekke sektorer, med fokus på kontrollerende eierandeler i mellomstore 

nordamerikanske selskaper. 

– ETA: utvikling, produksjon og salg av tilsetningsstoffer som brukes i produksjon av dekk. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 333 av 

19.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10381 – One Rock Capital / The Eastman Tire Additives business of Eastman Chemical Company 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10393 – Brookfield/Modulaire) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BCP V Modular Services Holdings IV Limited (”Modular Holdings”, Det forente kongerike), som indirekte 

kontrolleres av Brookfield Asset Management Inc. (”Brookfield”, Canada) 

– Modulaire Investments 2 S.A. R.L.H (”Modulaire”, Luxembourg) 

Modular Holdings overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Modulaire. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Modular Holdings: investeringsselskap som er opprettet for å kjøpe Modulaire; Brookfield er en global 

aktivaforvalter med fokus på fast eiendom, infrastruktur, fornybar energi og aktiv eierkapital. 

– Modulaire: infrastrukturtjenester og salg av modulbygg under merkenavnene Algeco (Europa og Skandinavia), 

Elliott, Advanté og Carter (Det forente kongerike), BUKO Huisvesting, BUKO Bouw & Winkels og BUKO 

Bouwsystemen (Nederland), Ausco (Australia), Portacom (New Zealand) og Algeco Chengdong (Kina). 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 333 av 

19.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10393 – Brookfield/Modulaire 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/07 
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Nr. 53/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.8.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10394 – Platinum Equity Group / Solenis) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Platinum Equity Group (USA) 

– Solenis UK International Limited (”Solenis”, Det forente kongerike), som kontrolleres i fellesskap av Clayton 

Dubilier & Rice (USA) og BASF SE (Tyskland). 

Platinum Equity Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Solenis. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Platinum Equity Group: privat egenkapitalinvestor spesialisert i fusjon, oppkjøp og drift av selskaper innenfor en 

rekke bransjer. Blant porteføljeselskapene er Sigura Water, som er aktive i løsninger og tjenester for vannbehandling i 

private og kommersielle bassenger og spa-anlegg samt i industrielle markeder. 

– Solenis: spesialkjemikalievirksomhet som leverer prosess- og vannløsninger. Virksomhetens produktportefølje 

omfatter prosesshjelpestoffer, vannbehandlingskjemikalier, funksjonelle tilsetningsstoffer og overvåkings- og 

kontrollsystemer. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 332 av 

18.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10394 – Platinum Equity Group / Solenis 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/08 
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19.8.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10403 – SHV/ACTA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SHV Holdings N.V. (”SHV”, Nederland) 

– ACTA* Holding B.V. (”ACTA”, Nederland) 

SHV overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele ACTA. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SHV: investeringsselskap som er aktive i en lang rekke bransjer over hele verden. 

– ACTA: det overordnede holdingselskapet for Kiwa NV, en internasjonal organisasjon for kvalitetsakkreditering som 

spesialiserer seg på prøvings-, kontroll- og sertifiseringstjenester. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 330 av 

17.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10403 – SHV/ACTA 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/09 
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Nr. 53/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.8.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10406 – CD&R / MCC Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Clayton, Dubilier & Rice (”CD&R”, USA)  

– LABL Holding Corporation (USA), morselskap i konsernet LABL, Inc. som omfatter W/S Packaging Group, Inc. og 

dets datterselskaper, samt Multi-Colour Corporation og dets datterskaper (samlet omtalt som ”MCC”, USA) 

CD&R overtar alene indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele MCC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CD&R: privat egenkapitalinvestor som tar initiativ til, strukturerer og fungerer som hovedinvestor i ledelsesoppkjøp, 

strategiske minoritetskapitalinvesteringer og andre strategiske investeringer. 

– MCC: produksjon og levering av etiketter til kommersielle kunder i en rekke sektorer, herunder husholdnings- og 

kroppspleieprodukter, næringsmidler og drikkevarer, helsetjenester, spesialetiketter, varige forbruksvarer samt vin og 

brennevin. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 328 av 

16.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10406 – CD&R / MCC Group 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10407 – AIP / Alvance Dunkerque Target business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. juli melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– American Industrial Partners Capital Fund VII, LP (USA), et investeringsfond som forvaltes av American Industrial 

Partners (samlet omtalt som ”AIP”) 

– Alvance Aluminium Dunkerque (”Dunkerque Aluminium”, Frankrike), for tiden eid av Liberty France Industries  

1 SA, som i siste instans eies av Alvance Aluminium Group og Sanjeev Gupta. 

AIP har til hensikt å overta kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Alvance 

Dunkerque Target Business. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 16. juli 2021, men meldingen ble senere 

trukket tilbake 19. juli 2021. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AIP: egenkapitalinvestor som fokuserer på å kjøpe opp og omstrukturere industriforetak. 

– Dunkerque Aluminium: produsent av primæraluminium, som driver et aluminiumsverk i Loon-Plage nær Dunkerque 

(Frankrike). 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 333 av 

19.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10407 – AIP / Alvance Dunkerque Target business 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/11 
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Nr. 53/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.8.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10410 – SEGRO / PSPIB / Target Asset in Hamburg) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SEGRO plc (”SEGRO”, Det forente kongerike) 

– Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada) 

– Target Asset (Tyskland) 

SEGRO og PSPIB overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

målaktivaet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SEGRO: eierskap, kapitalforvaltning og utvikling av moderne eiendommer for lagring og lett industri plassert rundt 

storbyområder og ved viktige transportknutepunkter i en rekke EU-land. 

– PSPIB: forvalter en variert global investeringsportefølje som omfatter aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer med 

fast avkastning samt investeringer i risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, naturressurser og privatgjeld. 

– Target Asset: en logistikkbygning med leieareal 26 408 m2 i Hamburg i Tyskland. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 330 av 

17.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10410 – SEGRO / PSPIB / Target Asset in Hamburg  

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/12 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10423 – AEA Investors / Polygon Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AEA Investors LP (”AEA”, USA) 

– Polygon Holding AB (”Polygon”, Sverige) 

AEA overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Polygon.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AEA: egenkapitalinvestor med investeringer i en rekke ulike sektorer, særlig verdiøkende industriprodukter, 

spesialkjemikalier, forbruksvarer/detaljhandel og tjenester. 

– Polygon: tjenester for å reparere skader på fast eiendom samt midlertidige klimaløsninger. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 332 av 

18.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10423 – AEA Investors / Polygon Holding 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/53/13 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10295 – Orange Polska / APG / FiberCo JV) 

Kommisjonen besluttet 3. august 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10295. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10322 – TPG / Francisco Partners / Boomi) 

Kommisjonen besluttet 16. juli 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10322. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10337 – BC Partners / Vista Equity Partners / EAB Global) 

Kommisjonen besluttet 4. august 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10337. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10346 – ICG/Circet) 

Kommisjonen besluttet 26. juli 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10346. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10359 – Carsales Holdings / Goldman Sachs / Eurazeo / Open Road) 

Kommisjonen besluttet 9. august 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10359. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10388 – Gamut / BCI / PS Parent) 

Kommisjonen besluttet 5. august 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10388. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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